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USTAWA O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ
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16-17-MAJA 2018 R. WARSZAWA

Szanowni Państwo,
Ustawa z 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń, opublikowana w Dzienniku Ustaw 29
grudnia 2017 (poz. 2486) ostatecznie wchodzi w życie w pełnym zakresie 1 października
2018 roku. To z całą pewnością bardzo dobra wiadomość dla podmiotów zaangażowanych
w dystrybucję ubezpieczeń. Ilość pracy koniecznej do wykonania, aby dostosować organizację do
wymogów nowej ustawy, jest na tyle duża, że początkowy termin wdrożenia, czyli 23 lutego 2018,
był praktycznie niemożliwy do dochowania, zwłaszcza, że ostateczna treść ustawy była znana
dopiero pod koniec grudnia 2017. Czasu na dostosowanie działalności do nowego prawa jest zatem
więcej, ale zdecydowanie nie warto odkładać koniecznych prac.
Nowe obowiązki informacyjne, analiza potrzeb klienta, dostarczanie karty produktu, właściwe
zarządzanie konfliktem interesów, czy też konieczność dystrybucji ubezpieczeń zgodnie z zasadą
najlepiej pojętego interesu klienta, to tylko wybrane obszary nowych przepisów, które wymagają
przygotowania zarówno po stronie operacyjno-proceduralnej (zmiany systemach IT, nowe
procedury, itp.), ale również oznaczają konieczność przeszkolenia wszystkich sprzedawców
i innych osób zaangażowanych w obsługę klienta. A to wszystko wymaga czasu. Jednocześnie,
niezbędne zmiany oznaczają też dość spore wydatki związane z ich wdrożeniem.
Dlatego też, aby ułatwić Państwu najefektywniejsze wykorzystanie najbliższych siedmiu
miesięcy, bez konieczności ponoszenia zbędnych wydatków na wdrożenie, zapraszamy na
konferencję podczas której uznani eksperci przedstawią Państwu praktyczne rozwiązania
w tych obszarach, które muszą ulec dostosowaniu do nowych przepisów.
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z programem wydarzenia.
Do zobaczenia
podczas Konferencji!
Magdalena Sokulska
Project Manager

Organizator

Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. należy do szwedzkiej Grupy Bonnier – jednego z największych na świecie
koncernów medialnych posiadającego 175 firm w 16 krajach. Wydawca „Puls Biznesu” – najbardziej opiniotwórczego
medium biznesowego, prowadzi również portale ekonomiczne pb.pl i bankier.pl, docierające łącznie do 3,5 miliona
użytkowników. Bonnier Business (Polska) jest liderem w zakresie organizacji kongresów, konferencji i warsztatów skierowanych
do wyższej kadry menedżerskiej.

Uczestnikom gwarantujemy:

prelekcje znakomitych ekspertów – specjalistów z zakresu prawa
ubezpieczeniowego

?

możliwość zadawania ważnych dla siebie pytań i wyjaśniania
swoich wątpliwości
możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami rynku oraz
zaproszonymi ekspertami
atmosferę sprzyjającą poszerzaniu wiedzy
imienny certyfikat potwierdzający zdobytą
wiedzę

Do udziału zapraszamy:

Towarzystwa Ubezpieczeniowe, Multiagencje Ubezpieczeniowe, Firmy Brokerskie, Banki,
internetowe porównywarki cen polis, Salony Dealerskie, Firmy Leasingowe
W szczególności:

Prezesów Zarządów, Członków Zarządów, Dyrektorów, Kierowników, Specjalistów
z Departamentów: Zarządzania i Rozwoju Produktów, Prawnego, Likwidacji Szkód
oraz Sprzedaży

Partner Merytoryczny

Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI to nowoczesna firma prawnicza skoncentrowana na biznesowym podejściu do problemów
prawnych założona w 2010 roku przez radców prawnych Piotra Czubluna i Piotra Trębickiego. W 2018 r. do grona partnerów
dołączyła adw. Edyta Defańska-Czujko, która z Kancelarią związana jest od 2013 r. CZUBLUN TRĘBICKI zapewnia kompleksowe
wsparcie prawne głównie w zakresie prawa ubezpieczeniowego, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, prawa korporacyjnego, prawa procesowego,
prawa IT oraz prawa instytucji finansowych. Dzięki trosce o najwyższą jakość usług Kancelaria może poszczycić się blisko 200 klientami korporacyjnymi,
będącymi globalnymi liderami m.in. w branży ubezpieczeniowej, finansowej, energetycznej, budowlanej, medycznej, IT, leasingowej oraz outsourcingowej.
Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI jak również jej partnerzy rekomendowani są przez prestiżowy międzynarodowy ranking prawniczy Chambers Europe.

Patroni medialni

16 maja
8:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

9:00

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń – kluczowe rozporządzenia
Piotr Radziszewski, Naczelnik Wydziału Sektora Ubezpieczeń, Ministerstwo Finansów

9:30

Nowe podejście do dystrybucji ubezpieczeń – implementacja dyrektywy IDD – perspektywa
zakładów ubezpieczeń
Piotr Wrzesiński, Ekspert, Analityk, Polska Izba Ubezpieczeń
• zakład ubezpieczeń jako dystrybutor
• nowe obowiązki dystrybutora wobec klienta oraz rola nadzoru
• współpraca zakładu ubezpieczeń z brokerami i multiagencjami (w szczególności w obszarze analizy
potrzeb)
• karta produktu

10:30

11:30

Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń z perspektywy multiagencji
Beata Pogorzelska, Doradca Zarządu w Grupie MAK - Superpolisa, Członek Rady Nadzorczej PKU
• praktyczne aspekty IDD w kontekście pracy Agenta
• analiza potrzeb w multiagencji
• możliwe implikacje zmian regulacyjnych na rynek pośrednictwa w Polsce
• nadzór KNF (jak przygotować do tego multiagencję)
Przerwa na kawę

11:45

Pośrednik ubezpieczeniowy w procesie dystrybucji w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
Łukasz Zoń, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Polskich Brokerów i Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
• zakres podmiotowy IDD – nowe podmioty na polskim rynku
• przedmiotowy i podmiotowy model pośrednictwa
• broker ubezpieczeniowy a inni dystrybutorzy ubezpieczeń
• porada a rekomendacja brokerska
• nowa rekomendacja brokerska

12:45

Wdrożenie IDD w kanale bancassurance – aspekty praktyczne
Łukasz Łyczko, Associate, Radca Prawny, PwC Legal
• perspektywa ubezpieczyciela vs. perspektywa banku
• kierunki zmian w dokumentacji Banku oraz umowach z ubezpieczycielem
• innowacje i synergie regulacyjne we wdrożeniu

13:45

Przerwa na lunch

14:30

Nowe przepisy o dystrybucji ubezpieczeń z perspektywy Rzecznika Finansowego

15:30

Reklamacje w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
Ewa Gryglewska, Ekspert ds. Wsparcia Prawnego, Radca Prawny, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA
•
•
•
•
•

16:30

uprawniony do składania reklamacji - czy kogoś pominięto?
nowa rola brokera i agenta - czy całkowicie doprecyzowana?
rozdzielenie reklamacji - kryterium rozdzielenia i nasuwające się wątpliwości
informacje o reklamacjach od agentów - zakres danych
skutki braku odpowiedzi dystrybutora na reklamacje - czy są one oczywiste?

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

17 maja

9:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:30 Wpływ nowych przepisów na różne modele dystrybucji ubezpieczeń: ubezpieczenia grupowe,
bancassurance, dystrybucja przez agenta/brokera, direct
Piotr Czublun, Radca Prawny, Partner, CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.
•
•
•
•

czy nowe przepisy wpłyną na pozycję prawną ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych
relacja nowych przepisów do artykułu 18 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
zdalna komunikacja z klientem – nowe możliwości wynikające z nowych przepisów
zarządzanie konfliktem interesów w procesie sprzedaży ubezpieczeń

10:30

Działanie dystrybutora w najlepiej rozumianym interesie klienta

11:30

Przerwa na kawę

11:45

Obowiązek rozpoznania wymagań i potrzeb klienta przez dystrybutora ubezpieczeń
dr hab. Jakub Pokrzywniak, Radca Prawny, Partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12:45

Nadzór nad dystrybucją ubezpieczeń w Polsce po implementacji IDD
Jakub Fiderkiewicz, Radca Prawny, Kierownik Zespołu Obsługi Prawnej, Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna
Insurance Group
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13:45

zakres zastosowania art. 8 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
relacja art. 8 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń do innych przepisów
treść obowiązku określenia wymagań i potrzeb klienta
forma pozyskania informacji od klienta
forma określenia wymagań i potrzeb klienta
odmowa podania informacji przez klienta
rozpoznanie wymagań i potrzeb klienta przy ubezpieczeniach obowiązkowych
rozpoznanie wymagań i potrzeb klienta, gdy ten narzuca treść umowy
rozpoznanie wymagań i potrzeb klienta w ubezpieczeniach na cudzy rachunek

zakres nadzoru
monitoring rynku produktów ubezpieczeniowych
wykonywanie nadzoru nad podmiotami z UE wykonującymi działalność na terytorium RP
kontrola – zakres, kompetencje, uprawnienia stron
zasady dobra ogólnego
żądanie wyjaśnień i informacji
sprawozdanie z działalności brokerskiej
zakaz korzystania z usług agenta
kary

Przerwa na lunch

17 maja

14:30

Działalność transgraniczna agentów i brokerów w świetle implementacji IDD
Beata Mrozowska-Bartkiewicz, Counsel, DLA Piper Wiater sp.k.
• wykonywanie transgranicznej działalności gospodarczej przez pośredników ubezpieczeniowych
na podstawie swobody przedsiębiorczości
• wykonywanie transgranicznej działalności gospodarczej przez pośredników ubezpieczeniowych
na podstawie swobody świadczenia usług
• działalność transgraniczna pośredników ubezpieczeniowych oraz obowiązek jej notyfikacji
• w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń
• postępowanie notyfikacyjne
• uprawnienia organów nadzorczych (KNF i państw goszczących)

15:15

Realizacja wymagań ustawy o dystrybucji ubezpieczeń w kontekście RODO
Tomasz Klemt, Prawnik w Kancelarii Radców Prawnych CZUBLUN TRĘBICKI, Doktorant w
Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
• dystrybutorzy ubezpieczeń (zakłady ubezpieczeń, agenci, brokerzy) jako administratorzy i
procesorzy danych osobowych
• kluczowe wymagania RODO jakie muszą spełnić dystrybutorzy ubezpieczeń w związku
• z przetwarzaniem danych osobowych
• analiza wymagań i potrzeb klienta a zasady przetwarzania danych osobowych
• realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z RODO oraz polityki informacyjnej wobec
osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej oraz klientów
• relacje między zakładem ubezpieczeń a agentem ubezpieczeniowym w kontekście ochrony

16:15

Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo

Prelegenci

Piotr Czublun

Radca Prawny, Partner, CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.
Radca Prawny z 20 letnim doświadczeniem w obsłudze prawnej sektora usług finansowych. Zajmuje się kompleksowym
doradztwem prawnym dla m.in. zakładów ubezpieczeń, banków, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, SKOK, firm
pożyczkowych, pośredników finansowych. Jego doświadczenia zawodowe obejmują m.in. tworzenie i opiniowanie wzorów umów,
reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i SOKiK oraz przed Prezesem UOKiK, opiniowanie
i tworzenie modeli dystrybucji produktów finansowych. W latach 2013-2015 był członkiem zespołu ekspertów ds. prawa
ubezpieczeniowego przy Komisji Europejskiej (jedyny przedstawiciel z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej). Został wskazany w
prestiżowym rankingu Chambers Europe 2017, jako jeden z 5 najlepszych prawników w Polsce w kategorii „Bankowość i finanse:
ubezpieczenia”. Jest to trzecie wyróżnienie dla Piotra Czubluna, który w rankingu pojawił się również w 2016 i 2015 roku. W
Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI odpowiada za praktykę prawa ubezpieczeniowego, praktykę prawa instytucji finansowych oraz
praktykę prawa IT.

Jakub Fiderkiewicz
Radca Prawny, Kierownik Zespołu Obsługi Prawnej, Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance
Group
Od przeszło 11 lat związany z branżą ubezpieczeniową [m.in. Signal Iduna, Gothaer (dawniej PTU), Vienna Life (dawniej Skandia)]. Ma
bogate doświadczenie zarówno w zakresie ubezpieczeń majątkowych, jak i życiowych. Ponadto czynnie specjalizuje się w
doradztwie w zakresie danych osobowych, zagadnień IT oraz kwestiach prawa pracy. Obecnie kieruje Zespołem Obsługi Prawnej wyspecjalizowana komórką Departamentu Prawnego dedykowaną obsłudze korporacyjnej i produktowej Vienna Life.

Ewa Gryglewska
Ekspert ds. Wsparcia Prawnego, Radca Prawny, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA
Po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego i obronie pracy magisterskiej, z zakresu postępowania cywilnego,
podjęła pracę w Łódzkiej Prokuraturze, gdzie pracowała ponad 10 lat. Będąc prokuratorem prowadziła, oprócz wszelkiego
rodzaju spraw kryminalnych i gospodarczych, z terytorium całego miasta- sprawy: wypadków drogowych, celne i skarbowe. Po
rezygnacji z funkcji prokuratora pracowała w centrali jednego z zakładów ubezpieczeń, gdzie przez lata kierowała działem
ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, (korporacyjnych, zawodowych i innych OC ), po czym objęła stanowisko eksperta
do spraw prawno–ubezpieczeniowych (wsparcia prawnego) zajmując się wszelkiego rodzaju ubezpieczeniami z wyłączeniem
życiowych. W ramach pracy wykłada wiedzę prawniczą i ubezpieczeniową ( w tym m.in. z zakresów prawa cywilnego, likwidacji
szkód czy zamówień publicznych).dla osób zajmujących różne funkcje tj. od agentów i likwidatorów do kierowników i dyrektorów
jednostek terenowych, czy pracowników centrali zakładu ubezpieczeń, a czasem także dla brokerów ubezpieczeniowych Przez
długie lata byłam reprezentantem zakładu ubezpieczeń w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Jednocześnie w latach 2000- 2015 prowadziła wykłady z zakresu prawa
ubezpieczeń gospodarczych dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Wcześniej wykładała też prawo w Wyższej Szkole Turystyki
w Łodzi oraz ubezpieczenia w Wyższej Szkole Bankowości, Ubezpieczeń i Finansów w Łodzi. Pisuje artykuły z zakresu prawa, umieszczane w wydawnictwach
specjalistycznych.. W 1998r. została radcą prawnym. Od 2006r. była jednocześnie przez wiele lat współwłaścicielką Kancelarii Radców Prawnych (s.c) w Łodzi,
gdzie prowadziła sprawy z różnych obszarów prawa, w tym karnego, cywilnego, rodzinnego, etc. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w występowaniu
przed sądem oraz wieloletnie doświadczenia w powadzeniu negocjacji.

Tomasz Klemt
Prawnik w Kancelarii Radców Prawnych CZUBLUN TRĘBICKI, Doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Prawnik w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI, aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doktorant
w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje rozprawę
z zakresu nadzoru nad rynkiem finansowym. Absolwent prawa na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz finansów i
rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach dot. europejskiego prawa
administracyjnego, prawie ubezpieczeniowym, ochronie danych osobowych oraz compliance. Jego doświadczenie zawodowe
obejmuje m.in. pełnienie funkcji kluczowej Chief Compliance Officer (CCO) w towarzystwie ubezpieczeń, pełnienie funkcji
koordynatora współpracy z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, doradztwo dla jednostek finansów publicznych
(m.in. PFRON). Stypendysta i laureat programów krajowych i zagranicznych, m.in. Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji
Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji im. Konrada Adenauera, Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w
Bonn. W roku 2017 wyróżniony przez Rektora SGH nagrodą I stopnia za publikację poświęconą regulacji sharing economy. Jest
współautorem Podręcznika prawa Unii Europejskiej.

Prelegenci

Łukasz Łyczko
Associate, Radca Prawny, PwC Legal
Radca Prawny. Specjalizuje się w prawie usług płatniczych, prawie bankowym oraz prawie ubezpieczeniowym. Łukasz
zajmuje się doradztwem regulacyjnym na rzecz instytucji finansowych oraz podmiotów związanych z rynkiem finansowym,
w tym sektora Fintech. Posiada doświadczenie w projektach dotyczących m.in. wdrożeń Solvency II, Rekomendacji U,
innowacyjnych modeli dystrybucji ubezpieczeń, ustawy o usługach płatniczych, systemów płatności mobilnych, postępowań
licencyjnych przed KNF, oraz outsourcingu czynności bankowych. Łukasz ukończył Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego Catholic University of America.
Jest laureatem konkursu Rising Stars. Prawnicy - liderzy jutra 2017.

Beata Mrozowska-Bartkiewicz
Counsel, DLA Piper Wiater sp.k.
Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa
ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych i innych instytucji rynku finansowego. Doradza przede wszystkim
zakładom ubezpieczeń, reasekuratorom, bankom i pośrednikom ubezpieczeniowym w zakresie interpretacji prawa
ubezpieczeniowego, wejścia podmiotów na polski rynek, jak również odnośnie zagadnień prawa korporacyjnego, zmian
własnościowych zakładów ubezpieczeń, przeniesienia portfela ubezpieczeń, prowadzenia postępowań administracyjnych
przed Komisją Nadzoru Finansowego i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed pozostałymi organami
ochrony konsumentów i konkurencji.

Beata Pogorzelska
Beata Pogorzelska, Doradca Zarządu w Grupie MAK - Superpolisa, Członek Rady Nadzorczej
PKU
Od początku istnienia Superpolisy odpowiada za kontakty z rynkiem ubezpieczeniowym oraz negocjacje umów
i kontraktów z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Ekonomista, absolwentka Wydziału Ekonomiki Transportu
Uniwersytetu Gdańskiego oraz Canadian International Management Institute (Harvard Business School). Były wykładowca
Uniwersytetu Gdańskiego (International Business, wykłady w języku angielskim). Wieloletni ekspert czołowych polskich
Towarzystw Ubezpieczeniowych – Warty i ERGO Hestii. Bogate doświadczenie na stanowiskach dyrektorskich (m.in.
dyrektor czterech różnych biur ERGO Hestii). Odbywała praktyki ubezpieczeniowe w firmie adwokackiej Haight Gardner
Poor & Havens w Nowym Jorku oraz w Wielkiej Brytanii, m.in. w Lloyds of London, londyńskiej firmie brokerskiej oraz w
siedzibie obecnej Unii Europejskiej w Brukseli (dawne EEC). Eksperckie doświadczenie Beaty Pogorzelskiej obejmuje m.in.
nadzór i prowadzenie w imieniu polskiego armatora szkód ładunkowych w jednej z największych katastrof ładunkowych
na świecie (MSC Carla); organizację i nadzór nad underwritingiem oraz likwidacją szkód z ubezpieczeń: Hull & Machinery, PandI, dla żeglugi morskiej i śródlądowej,
cargo krajowe i międzynarodowe, OC przewoźnika, OC spedytora i NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier), lotniczych, kolejowych, OC stoczni, OC portów
oraz ubezpieczeń statków w budowie; negocjowanie umów ubezpieczenia z największymi partnerami branży morskiej i transportowej np. Stocznia Gdynia,
Remontowa, Maritim, BCL, PŻM, PŻB, Euroafrica, POL-Levant, POL-America, Dalmor, Raben, Schenker; nadzór i prowadzenie, także jako pełnomocnik, wspólnie z
adwokatami polskimi i amerykańskimi największego w historii Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego w Gdyni postępowania dotyczącego wypadku jachtu Team
Adventure.).

dr hab. Jakub Pokrzywniak
Radca Prawny, Partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k.
Ekspert w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego, współkieruje praktyką prawa ubezpieczeń WKB. Absolwent Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym obronił doktorat z zakresu prawa
zobowiązań i prawa ubezpieczeniowego. Ukończył studia podyplomowe Polsko-Francuskiego Instytutu Ubezpieczeń
ENAss-PIU o specjalizacji prawo ubezpieczeń. Doradza klientom (wiodącym polskim i zagranicznym zakładom ubezpieczeń,
bankom, spółkom leasingowym, brokerom ubezpieczeniowym) w zagadnieniach związanych z prawem ubezpieczeń
gospodarczych. Reprezentuje ich także w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji publicznej. Autor
wielu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, zarówno o charakterze naukowym jak i popularyzatorskim.
Rekomendowany przez Chambers (band 1 w 2015, 2016 i 2017 roku).

Prelegenci

Piotr Wrzesiński
Ekspert, Analityk, Polska Izba Ubezpieczeń
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie, a także studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Z branżą ubezpieczeniową związany od
dziesięciu lat pracując m.in. dla Ernst&Young, Accenture i Aviva. W Polskiej Izbie Ubezpieczeń odpowiedzialny za kwestie
związane z ubezpieczeniami na życie, bancassurance oraz dystrybucją ubezpieczeń życiowych. Posiada szeroką wiedzę na
temat biznesowych i prawnych aspektów działalności zakładów ubezpieczeń. Zaangażowany w szereg prac o charakterze
legislacyjnym i regulacyjnym dotyczących działalności ubezpieczeniowej.

Łukasz Zoń
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Polskich Brokerów i Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
Wykształcenie wyższe. Absolwent prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z
zakresu ubezpieczeń Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Broker ubezpieczeniowy od 1997 r. W EIB SA pracuje od 1995
r. Obecnie na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego. Radca Prawny od 1998 r. Autor publikacji prasowych z
zakresu prawa ubezpieczeń. Od 2004 r. członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych
i Reasekuracyjnych. Od maja 2013 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

Formularz

TAK chcę wziąć udział w konferencji ”Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń w praktyce”
Termin:
Cena:
1.

16-17 maja 2018 r.
1895 PLN netto (od 22 lutego do 30 marca 2018)
2195 PLN netto (od 31 marca do 16 maja 2018)

1.

2.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:
E-mail:

2.

Tel:

Imię i nazwisko:

3.

Stanowisko:
Departament:
E-mail:
3.

4.

Tel:

Firma:
Ulica:
Kod pocztowy:

Miasto:

Tel:

Fax:

6.

E-mail:
4.

5.

Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT:
Nazwa firmy:

7.

Siedziba:
Adres:

NIP:

Osoba kontaktowa:
Tel:

8.
E-mail:

9.
10.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) Bonnier Business (Polska) sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Bonnier) informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bonnier, świadczonych usług oraz oferowanych
produktów, a także w celu promocji ofert klientów Bonnier. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert
oraz informacji handlowych dotyczących Bonnier oraz ich klientów. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.Równocześnie oświadczamy,
że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy.
Bonnier Business (Polska) Spółka z o.o. wydawca dziennika bizneso-wego Puls Biznesu i portalu pb.pl, z siedzibą
w
Warszawie,
03-738,
ul.
Kijowska
1,
wpisana
do
rejestru
przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Sądowego
prowadzonego
przez
Sąd
Rejonowy
dla
m.st.
Warszawy,
XIII
Wydział
Gospodarczy
Rejestrowy pod numerem KRS 24847, numer NIP 113-01-55-210, REGON: 011823316, kapitał zakładowy:
2 000 000,00 PLN





Faks +48 22 333 97 78
Tel +48 22 333 97 77
konferencje.pb.pl,
szkolenia@pb.pl
podpis i pieczęć

11.
12.

Koszt uczestnictwa jednej osoby
w konferencji wynosi:1895 PLN
netto (od 22 lutego do 30 marca
2018) 2195 PLN netto (od 31
marca do 16 maja 2018)Cena
obejmuje prelekcje, materiały
szkoleniowe, przerwy kawowe,
lunch.
Przesłanie do Bonnier Business
(Polska) faxem lub pocztą
elektroniczną, wypełnionego
i podpisanego formularza
zgłoszeniowego, stanowi
zawarcie wiążącej umowy
pomiędzy zgłaszającym a Bonnier
Business (Polska). Faktura
pro forma jest standardowo
wystawiana i wysyłana e-mailem
po otrzymaniu formularza
zgłoszeniowego.
Prosimy o dokonanie wpłaty
w terminie 14 dni od wysłania
zgłoszenia, ale nie później niż
przed rozpoczęciem konferencji.
Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp.
z o.o.
Kijowska 1, 03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w
Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045
5029 6371
Rezygnację z udziału należy
przesyłać listem poleconym na
adres organizatora.
W przypadku rezygnacji
nie później niż 21 dni przed
rozpoczęciem konferencji
obciążymy Państwa opłatą
administracyjną w wysokości 20%
opłaty za udział.
W przypadku rezygnacji
w terminie późniejszym niż 21 dni
przed rozpoczęciem konferencji
pobierane jest 100% opłaty za
udział.
Nieodwołanie zgłoszenia
i niewzięcie udziału w konferencji
powoduje obciążenie pełnymi
kosztami udziału.
Niedokonanie wpłaty nie jest
jednoznaczne z rezygnacją
z udziału.
Zamiast zgłoszonej osoby
w konferencji może wziąć udział
inny pracownik firmy.
Organizator zastrzega sobie
prawo do zmian w programie oraz
do odwołania konferencji.
Wszystkie treści zawarte
w programie warsztatów
stanowią własność Bonnier
Business (Polska) Sp. z
o.o. oraz powiązanych z nią
podmiotów. O ile Organizator
nie postanowi inaczej, nie
wolno żadnych materiałów
stanowiących własność Bonnier
Business (Polska) odtwarzać,
wykorzystywać, tworzyć
pochodnych prac na bazie
materiałów umieszczonych w
programie, ani też ponownie ich
publikować, zamieszczać
w innych materiałach czy też
w jakikolwiek inny sposób
rozpowszechniać bez uprzedniej
pisemnej zgody Bonnier Business
(Polska).

